
Prevádzkový poriadok športového areálu
1. Prevádzkovateľ

Športové zariadenie: Športový areál
Vlastník: Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Správca zariadenia: TJ Spišský Štiavnik, Priečna 2, 059 14 Spišský Štiavnik
Email: obec  @  spisskystiavnik.sk    
Tel:  052 7885601  mobil: O902616222
Fax:  052 7885602

2. Popis športového areálu
Športový areál je oplotený a pozostáva z trávnatého futbalového ihriska, tréningovej trávnatej 
plochy,  viacúčelového ihriska s umelou trávou, stolnotenisovej herne a budovy so šatňami, 
sprchami a sociálnymi zariadeniami.

3. Druhy poskytovaných služieb
Futbalové ihrisko

slúži na prípravu, tréningový proces a majstrovské súťaže v pravidelných futbalových 
súťažiach registrovaných mužstiev dospelých, dorastencov a žiakov TJ Spišský 
Štiavnik

Stolnotenisová herňa
slúži na prípravu, tréningový proces a majstrovské súťaže v pravidelných 
stolnotenisových súťažiach registrovaných mužstiev dospelých, dorastencov a žiakov 
TJ Spišský Štiavnik a na cvičenie aerobicu.  

Viacúčelové ihrisko s umelou trávou 
slúži na prípravu a tréningový proces registrovaných mužstiev dospelých, dorastencov 
a žiakov TJ Spišský Štiavnik, na rekreačný tenis, volejbal, nohejbal, minifutbal a 
basketbal

Ostatné plochy areálu
prípravu, tréningový proces a súťaže hasičov, tréning a organizovanie súťaží 
jazdeckého športu a ostatným jednotlivcov na rozvoj športovej, telesnej a pohybovej 
kultúry so súhlasom prevádzkovateľa

Iné  organizácie,  subjekty  a jednotlivci  môžu  areál  využívať  iba  so  súhlasom 
prevádzkovateľa  a to  na  základe  objednávky  obvykle  7  dní  vopred  a za  dohodnutú 
finančnú čiastku na telefónnom čísle: O902616222, alebo na vyššie uvedených tel.číslach.

4. Čas poskytovaných služieb
Futbalové ihrisko

1. pondelok až piatok od 1500 do 2000 v období od 1.4. do 3O.9.
2. pondelok až piatok od 1500 do 1900 v období od 1.10. do 31.3.
3. v sobotu od 1200 do 2100 v období od 1.4. do 30.9.
4. v sobotu od 1200 do 1900 v období od 1.10.  do 31.3.
5. v nedeľu od 1200 do 2000 v období od 1.4. do 3O.9.
6. v nedeľu od 1200 do 1900 v období od 1.lO. do 31.3.
V prípade súťaží sa môže čas poskytovania služieb meniť podľa potreby

Viacúčelové ihrisko
1. pondelok až piatok od 1500 do 2200 v období od 1.4. do 3O.9.
2. pondelok až piatok od 1500 do 2000 v období od 1.lO. do 31.3.
3. v sobotu od 1200 do 2l00 
4. v nedeľu od 1200 do 2100

V období od 1.6 do 30.9. sa ihrisko využíva na tenis, iné športy sa môžu prevádzkovať 
iba so súhlasom prevádzkovateľa. V areály sa môžu zdržiavať iba osoby prevádzkujúci 



šport,  nie  diváci.  Vstup  na  ihrisko  je  dovolený  len  v primeranej  športovej  obuvi 
(tenisky, tarfy a nie kopačky)

Stolnotenisová herňa
1. pondelok až piatok od 1500 do 2l00

2. v sobotu od 900 do 2l00 
3. v nedeľu od 900 do 2000

Vstup  do  herne  je  dovolený  len  v primeranej  športovej  obuvi  (biela  alebo žltá 
podrážka, nie čierna)

5. Údržba športového areálu
Bežnou údržbou areálu je poverený správca areálu. Jedná sa hlavne o :

1. Otvorenie a zatvorenie areálu
2. Otvorenie a zatvorenie ihriska s umelou trávou
3. Otvorenie a zatvorenie budovy so šatňami a stolnotenisovej herne
4. Prípravu  futbalového  ihriska  na  futbalové  zápasy  –  vysypávanie  čiar,  inštalácia 

bránkových sietí a rohových zastávok
5. Kosenie ihriska
6. Udržiavanie čistoty v budove so šatňami a stolnotenisovej herni
7. Zametanie ihriska s umelou trávou
8. Pranie dresov

6. Zabezpečenie bezpečnosti a poriadku
Počas  futbalových  zápasov  sa  o zabezpečenie  poriadku,  bezpečnosti  a  regulárny  priebeh 
zápasov starajú hlavný usporiadateľ a pomocní usporiadatelia, ktorí sú jasne identifikovateľní 
reflexnými vestami.
Počas  stolnotenisových  zápasov  sa  o zabezpečenie  poriadku  a bezpečnosti  stará  hlavný 
rozhodca zápasu.
Počas  súťaže  hasičov  a jazdeckých  pretekov  sa  o bezpečnosť  starajú  organizátori  súťaže, 
prípadne súkromná SBS.
V prípade  využívania  areálu  jednotlivcami  sa  o svoju  bezpečnosť  a poriadok  starajú  sami 
jednotlivci.
Ak prevádzkovateľ povolí využívanie areálu iným subjektom, musí mu jasne deklarovať, ako 
má zabezpečenú bezpečnosť a poriadok. V prípade organizovania akcií väčšieho rozsahu musí 
byť zabezpečená SBS.

7.   Zákazy
A areály je zakázané :

1. zdržiavať sa osobám, ktoré nemajú právo použitia areálu
2. zdržiavať sa mimo prevádzkového času
3. používať technické vybavenie na iný účel než na aký sú určené
4. fajčiť, používať alkoholické nápoje, drogy a iné návykové látky
5. používať nebezpečné predmety, ktoré môžu ohroziť ostatných zúčastnených
6. akýmkoľvek spôsobom poškodzovať majetok areálu

V prípade  porušenia  tohto  prevádzkového  poriadku  má  správca,  organizátori  alebo 
súkromná  SBS  právo  okamžite  porušovateľa  z areálu  vykázať,  prípadne  požiadať 
o náhradu  vzniknutých  škôd.  Tým,  ktorí  porušia  tento  prevádzkový  poriadok,  je 
nasledujúci vstup do areálu zakázaný.

V Spišskom Štiavniku    28.5.2010 

Vlastník areálu Prevádzkovateľ
Obec Spišský Štiavnik TJ Spišský Štiavnik



Sadzobník poplatkov za využívanie viacúčelového ihriska s     umelou trávou  

     
Tenis 2 €/hod. – registrovaní športovci TJ

4 €/hod. - ostatní

Nohejbal 5 €/hod. – registrovaní športovci TJ
10 €/hod. - ostatní

 
Futbal, basketbal, volejbal 10 €/hod. – registrovaní športovci TJ

20 €/hod. - ostatní

Za použitie umelého osvetlenia sa pripláca 4 €  za hodinu.

                                                                                        Prevádzkovateľ


